
 

NOTULEN  VERGADERING  OUDERCOMMISSIE 
 
 
 
Vergadering nummer     5 
Datum vergadering     06 december 2018 
Datum notulen     15 december 2018 
 
E-mail adres      oudercommissie.dewere@gmail.com 
 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter Oudercommissie     Hans Swagemakers 
Secretaris Oudercommissie    Mark Westerlaken 
Lid Oudercommissie     Ingrid Janssen 
Lid Oudercommissie     Miranda Verkerk 
 
 
Afwezig (gepland) 
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were Rebecca Ringeling 
 
 
Afwezig (ongepland) 
Penningmeester Oudercommissie   Stephanie den Dulk 
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# Notulen van de vergadering 

 
Actie 
Datum 
 

1 Hans heeft het voorzitterschap overgenomen. 
 
Omdat Hans verwacht dat zijn kind niet zo lang meer op de BSO zal 
zitten, worden er nog steeds nieuwe leden gezocht. Verzoek is aan 
Rebecca om dit kenbaar te maken aan de ouders. 
 

 
 
Rebecca 
15-feb-2019 

2 Naar aanleiding van het commentaar van alle oudercommissies 
hebben we een licht gewijzigd document ontvangen met het voorstel 
tarieven en pakketten. Dit is ter notie aangenomen. 
 

 

3 Op de BSO was hoofdluis geconstateerd. Dit is na de vorige 
vergadering inderdaad gecommuniceerd naar ouders. 
  

 

4 Vanuit het kindcentrum (kinderopvang + BSO) zou binnenkort een 
algemene nieuwsbrief de deur uit gaan. Dit om meer uit te stralen dat 
het kindcentrum 1 geheel is. 
Post-meeting note: dit zal uitgevoerd worden na de voorjaarsvakantie, 
idee is eens per maand 
 

 

5 Er zijn geen inkomende berichten op het e-mail adres van de 
oudercommissie binnengekomen. Het advies is om voor de volgende 
vergadering weer een aankondiging (facebook / e-mail) te sturen zodat 
ouders weten dat de oudercommissie weer vergaderd. 
 

Rebecca 
1-maa-2019 

6 Komende vergaderdata: 
14 maart 2019, locatie De Were (met Rebecca) 
6 juni 2019, locatie volgt (in principe zonder Rebecca) 
12 september 2019, locatie De Were (met Rebecca) 
21 november 2019, locatie volgt (in principe zonder Rebecca) 
 
Vergaderingen zijn op donderdag 20:00 in een oneven week. 
 

 

7 De huiswerkhoek op de BSO werkt nog steeds goed en ook de PMers 
zijn enthousiast. 
 

 

8 De code van de deur wordt 2 keer per jaar aangepast, in april en 
oktober. Deze moet in april 2019 weer vervangen worden 
 

Rebecca 
12-apr-2019 



 

# Notulen van de vergadering 
 

Actie 
Datum 
 

9 Op de BSO is een e-mail over de nieuwe tarieven 3 keer verstuurd. 
Ook zijn e-mails alleen bedoeld voor ouders van 1 locatie naar het 
gehele BSO ouderbestand verstuurd. Dit heeft een aantal keer 
plaatsgevonden en de oudercommissie vindt dat deze communicatie 
verbeterd moet worden. 
Ook vindt de oudercommissie dat het doorgeven van vakanties 
gewoon via de Kindplanner moet verlopen. Op de BSO is aan ouders 
gevraagd of zij dit ook op papier kunnen zetten terwijl het al via de 
Kindplanner is doorgegeven. PMers moeten zich ervan bewust zijn dat 
deze informatie gewoon in de Kindplanner staat. 
Post-meeting note: Ouders moeten er ook van bewust zijn dat zij 
verantwoordelijk zijn om de vakanties via de Kindplanner door te 
geven. 
 

 

 
 
 
# Notulen van de doorlopende actiepunten 

 
Actie 
Datum 
 

1 Kijk! 
Het oude Welbevinden observatiesysteem wordt vervangen door het 
Kijk! observatiesysteem. Yes! denkt nog na in hoeverre de bevindingen 
uit Kijk! gedeeld gaan worden met ouders. Bijvoorbeeld via een 
jaarlijks gesprek of via de Kindplanner. 
De verdere plannen met Kijk! moeten nog binnen Yes! besproken 
worden. De oudercommissie wenst op de hoogte te worden gehouden 
van de ontwikkelingen. 
Post-meeting note: Observaties gaan gedeeld worden en hier worden 
10 minuten sprekken aan gekoppeld. Uitdraai bij verjaardag. Start 
eerste kwartaal. 
 
 

 
 
 
 
 
Rebecca 
1-maa-2018 

2 Overdrachten 
Overdrachten blijven belangrijk tussen PMers onderling en richting de 
ouders. De overdracht vindt inmiddels ook plaats met borden. Dit is 
zeker een verbetering. 
 

 



 

# Notulen van de doorlopende actiepunten 
 

Actie 
Datum 
 

3 Gezonde voeding 
Yes! heeft een gezonde voeding beleid, maar zou dit wat meer uit 
kunnen dragen. In november is er weer een update geweest. Graag zo 
doorgaan. 
 

 
 
 
 
 

4 Personalia 
Geen bijzonderheden 
 

 

5 Kindplanner 
Er is een lijst van verbeterpunten opgesteld waaraan gewerkt wordt. 
De oudercommissie vraagt zich af wat de status is van in te voeren 
wijzigingen en op welke termijn we wat mogen verwachten. Petra is 
hoofdcontact en checkt de updates van de software ontwikkelaar. 
 

 
Rebecca 
1-maa-2019 

7 Verbouwing locatie De Were 
Er ligt nu een plan om de gevels aan te pakken. Nieuwe, volledig 
kunststof kozijnen in een nieuwe kleurstelling gaan geplaatst worden. 
Dit gaat groep voor groep gebeuren vanaf maart-april. De 
oudercommissie adviseert dit duidelijk te communiceren naar de 
ouders op het moment dat meer details bekend zijn. 
De oudercommissie adviseert om de directe buren te informeren over 
de plannen en eventuele geluidsoverlast. 
Post-meeting note: Dit zal worden uitgevoerd in de zomervakantie 
2019. 
 

 

 


